
MESTO  LEVOČA 
Mestský úrad, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča 

- oddelenie cestovného ruchu a rozvoja mesta- 
 
 

Predmet rokovania:  Dodatok č. 2 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej   
            hromadnej autobusovej doprave  

 
Pre:   Mestskú radu –08.06.2021 
                                  Mestské zastupiteľstvo –17.06.2021 
 
Predkladá:                Mgr. Anna Babicová, ved. odd. CRaRM 
 
Spracovateľ:  Mgr. Anna Babicová, Mgr. Kamil Tomaškovič 
        
Návrh predkladateľa na uznesenie:    
  
Mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť Dodatok č. 2 k Zmluve o výkonoch vo 
verejnom záujme v mestskej hromadnej autobusovej doprave podľa predloženého návrhu. 
 
Stanovisko komisie MZ:  bez prerokovania v komisii 
 
Stanovisko MR: Mestská rada odporúča schváliť mestskému zastupiteľstvu Dodatok č. 2 
k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej autobusovej doprave podľa 
predloženého návrhu. 
 
 
Termín:   30.06.2021 
 
Zodpovední:   Mgr. Nikolaj Kučka 

Mgr. Anna Babicová 
     
 
Na vedomie:  primátor mesta 
  zástupca primátora mesta 
  prednosta MsÚ 
    hlavná kontrolórka  

právnik mesta 
 
 
V Levoči dňa:   03.06.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
Mesto Levoča plánuje zefektívnenie MHD dopravy v meste na linkách č. 704201 a 704202 a z tohto 
dôvodu pristúpilo k úpravám na jednotlivých linkách a jednotlivých spojoch.  
 
Linka. č. 704201:sidl. Západ II –Západ I – Želez. riadok MŠ – žel. stanica- Hlaváčková – Košická ul. 
– Pošta – Košická ul. – Hlaváčková – žel. stanica – Želez. riadok MŠ- Západ I – Západ II. 
 
Linka č. 704202: Levoča SAD – Gerlachovská – Kežmarská – Želez. riadok MŠ – žel. stanica- Obzor- 
Pri Strelnici- Okružná- sídlisko (sídlisko Hrad)- kaplnka- Poliklinika – Ovocinárska – Zimný štadión – 
Košická ul. – Pošta – Košická ul. – Zimný štadión – Ovocinárska – Poliklinika – kaplnka – Okružná – 
sídlisko (sídlisko Hrad) – Pri Strelnici- Obzor- žel. stanica – Žel. riadok MŠ – Kežmarská – 
Gerlachovská – SAD. 
 
Linka č. 704202 nespĺňa technické náležitosti podľa platnej legislatívy.  Na niektorých zástavkách 
chýbajú dopravné označenia (zástavka Poliklinika), na zástavke Ovocinárska, Lomnická, autobus 
cúvaním porušuje legislatívu (chýbajú otočiská) a taktiež nie všade sú vybudované dostatočné 
odstavné plochy. 
Linka č. 704202 nie je v poslednom sledovanom období (r. 2019 a 2020) veľmi efektívna, hlavne jej 
spoje č. 5. (Počet prepravených osôb je 1 888 osôb priemer na jeden spoj je 4,618 osoby) 
 
Z dôvodu spomínanej chýbajúcej  technologickej infraštruktúry a nízkej vyťaženosti spojov sa Mesto 
Levoča rozhodlo linku č. 704202 zrušiť, konkrétne spoj č. 5 a spoje č. 1 a č. 3 pričleniť k linke č. 
704201 v upravenej verzii (Príloha č. 1- grafikon). 
Na Linke č.704201 sa rozhodlo tiež jednotlivé spoje upraviť, kvôli ich dlhodobej nižšej vyťaženosti.   
 
Nami navrhované úpravy v MHD Levoča na oboch linkách sme od komunikovali s dopravcom – SAD 
Poprad a po ich prepočítaní sme dospeli k úspore:  10 400 km ročne.  
 
Objednané km podľa zmluvy 2010-2020: 61 200 km. 
Nové km od zavedenia úprav v MHD  ( od 01.07.2021) : 61 200 – 10 400 km = 50 800 km 
 
Po započítaní všetkých úprav na oboch linkách dospejeme teda k úspore : 10 400 km ročne.  
Po prepočítaní v peňažných prostriedkoch je to : 10 400 km x 1,800 (Eon) = 18 720 Eur/rok.  

 
 

 
Predkladáme návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme 

v mestskej hromadnej autobusovej doprave na roky 2010-2019 v  tomto znení: 
 

 

 

 

Spracovali: Mgr. Anna Babicová, Mgr. Kamil Tomaškovič 

 

V Levoči dňa: 03.06.2021 


